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„Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolność innych, 

dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać, 

że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.” 

 

 

1. W  szkole powoływany jest Rzecznik Praw Ucznia. 

2. Rzecznik zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi przestrzegania praw ucznia  

w szkole. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego 

stanowią tajemnicę służbową. Rzecznik czuwa nad tym, aby każdy uczeń w procesie dydaktyczno-

wychowawczym traktowany był podmiotowo. Podstawą jego działania jest Statut Szkoły, a w 

uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.  

3. Wybór Rzecznik Praw Ucznia - funkcję tę pełni osoba obdarzona zaufaniem uczniów, która została 

wybrana w wyniku głosowania. 

4. Kadencja pracy Rzecznik Praw Ucznia. Rzecznik wybierany jest na okres 5 lat. 

5. Podstawowe zadania Rzecznik Praw Ucznia. 

a) Upowszechnianie znajomości praw ucznia w szkole – dbanie o to, aby każdy uczeń wiedział, 

co może zrobić w przypadku łamania jego praw i gdzie może szukać pomocy.  Popularyzowanie 

prawa uczniów również wśród nauczycieli. 

b) Dbanie o przestrzeganie praw ucznia – rozwiązywanie konfliktów między uczniami i między 

uczniami a nauczycielami. Prowadzenie mediacji  między skłóconymi osobami, wpływanie na 

łagodne rozwiązanie konfliktu. 

c) Reprezentowanie ucznia w przypadku złamania jego praw – gdy stwierdzi po  rozmowie z 

uczniem, że został on rzeczywiście niewłaściwie potraktowany - stanięcie w jego obronie. 

Rozwiązanie sprawy zgodnie z prawami ucznia i zasadami rozwiązywania konfliktów. Czuwanie 

nad powierzoną sprawą, przedstawienie jej dyrekcji oraz radzie pedagogicznej. 

d) Proponowanie nowych zapisów dotyczących praw ucznia w szkolnym statucie. Jeśli rzecznik 

zauważy, że w szkole często występują niepokojące sytuacje, w których może dojść do łamania 

praw ucznia, może zaproponować nowe punkty statutu wzmacniające pozycję uczniów. 

Sugeruje potrzebne jego zdaniem zapisy, które precyzyjne opisują prawa uczniów. 

e) Czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia w szkole - rzecznik obserwuje realizację praw 

ucznia w szkole. Interweniuje  w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub 

prawa dziecka. Udostępnianie uczniom regulaminów  szkolnych i innych przepisów mówiących 

o prawach dziecka oraz wyjaśnianie ich sens. 

f) Współpraca z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem i psychologiem szkolnym, Samorządem 

Uczniowskim w rozwiązywaniu zgłoszonych mu sytuacji trudnych czy spornych. 

 

6. Uprawnienia Rzecznika Praw Ucznia. 

a) Rzecznik nie wyręcza w obowiązkach wychowawców. 

b) Ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybów postępowania. 

c) Podejmuje działania na wniosek stron (uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły). 

d) Na prośbę stron uczestniczy spotkaniach z rodzicami podczas rozstrzygania sporów.   

e) Proponuje nowe przepisy dotyczące  uczniów. 

7. Sposoby i środki działania Rzecznika Praw Ucznia. 
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a) Rozpatruje i rozstrzyga indywidualne i grupowe skargi uczniów. 

b) Sporządza raporty dotyczące wykrytych naruszeń prawa w szkole. 

c) Udziela uczniom porad dotyczących ich praw i obowiązków. 

d) Współpracuje z instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka. 

e) Współdziała w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom szkolnym. 

f) Podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli, rodziców. 

g) Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel. 

h) Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane 

zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka. Zgodnie z tym prawem: 

• zapoznaje się z opinią stron konfliktu 

• podejmuje się  mediacji ze stronami 

• zasięga opinii pedagoga szkolnego 

• występuje do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem 

sporu. 

8. Sposób odwołania/rezygnacji Rzecznika Praw Ucznia. 

• Rzecznik może zrezygnować z pełnienia funkcji z ważnych dla niego powodów. 

• Rzecznik może być odwołany z pełnionej funkcji przez Dyrektora Szkoły na wniosek samorządu 

uczniowskiego, rady pedagogicznej lub rady rodziców. 

• Decyzję o odwołaniu rzecznika podejmuje dyrektor w porozumieniu z samorządem uczniowskim, radą 

pedagogiczną i radą rodziców. 

• Gdy rzecznik przestaje być członkiem społeczności szkolnej, zrezygnował lub został odwołany z funkcji 

przeprowadza się dodatkowe wybory w terminie ustalonym przez samorząd uczniowski.  

 

Ewaluacji dokonał zespół w składzie Ilona Piwowarska, Katarzyna Pisula w dniu 21.11.2019 r.  

Nie wprowadzono zmian. 


